
 
 
 
 

Protokoll fra Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018 
 

Tid:  Søndag 2. desember kl. 15:00-19:00 

Sted:  Radisson Blue Airport Hotell, Oslo Gardermoen, Hotellvegen, 2060 Gardermoen 

Styreleder Sondre Sande Gullord åpnet det ekstraordinære forbundstinget.  

Idrettspresident Tom Tvedt hilste så tinget. 

_________________________________________________________________________________ 

SAK 1: Godkjenning av fremmøtte representanter 

Liste over fremmøtte representanter ble presentert for forbundstinget:  

Rolle Navn Organisasjon 

Forbundsstyret Sondre Sande Gullord Norges Cricketforbund 

Forbundsstyret Nora Sperre Vangsnes Norges Cricketforbund 

Forbundsstyret Roar Bogerud Norges Cricketforbund 

Forbundsstyret Janne Cecilie Hafskjold  Norges Cricketforbund 

Delegat Adeel Mahmood  Sentrum CK 

Delegat Asad Durrani Inter Lions CK 

Delegat Amjad Munir 
Mortensrud-Aker 
Sportsklubb 

Delegat Christopher Joel Hinchcliffe Aliens CK 

Delegat Zishan Hafeez City CK 

Delegat Mansoor Dar Nord CK  

Delegat Neeta Sankholkar Stord CK 

Delegat Nouman Shezad Butt Fossum CK 

Delegat Mohammad Tariq Sinsen CK 

Delegat Sibaji Chakrabarti Nordpolen CK 

Delegat Taimoor Khan NTNUI CK 

Delegat Talib Hussain Vålerenga CK 

Delegat Yosuf Gilani Drammen CK  

Delegat Zafar Iqbal Oppsal CK 

Delegat Junaid Zubair Mohammad Ullensaker CK 

Delegat Adil Hameed Klemetsrud CK 

Delegat Omer Siddiqi Friends CK 

Delegat Safir Hayat Oslo CK 

Delegat Ayaz Bhatti Bjørvika CK 

Gjest Tom Tvedt NIF 

Observatør Afaaq Khan  

Observatør Ibrahim Mehmood  



 
 
 

Observatør Ishaq Saqi  

Observatør Khalid Mehmood  

Observatør Umer Iqbal  

Observatør Stanley Seneviratne  

Administrasjonen Gry Bruaas  

Administrasjonen Irene Silnes  

Administrasjonen Tariq Mir   

Administrasjonen Ehasan Ahmad   
 
Forbundsstyrets innstilling:  
Forbundstinget godkjenner 29 fremmøtte representanter, hvorav 19 med stemmerett.   
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
_________________________________________________________________________________ 

SAK 2: Godkjenning av innkallingen 

 
Forbundsstyrets innstilling:  
Forbundsstinget godkjenner innkallingen. 
  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
_________________________________________________________________________________ 

SAK 3: Godkjenning av sakslisten 

 
Forbundsstyrets innstilling:  
Forbundstinget godkjenner sakslisten. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
_________________________________________________________________________________ 

SAK 4: Godkjenning av forretningsorden 

 

Styreleder Sondre Sande Gullord gjennomgikk den foreslåtte forretningsorden:  

 
FORRETNINGSORDEN  

 
1. Dirigenter 

Tingforhandlingene ledes av valgt dirigent.  
 

2. Protokoll 
Det føres protokoll over forbundstingets forhandlinger.  
I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet og hvilke 
forslag som er fattet i den enkelte sak, hvem som er forslagsstiller og resultatet av avstemninger med 
antall stemmer for og imot. 
Protokollen føres av valgt referent, og skal undertegnes av to valgte representanter.  
Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 
representanter, og senest 5 uker etter forbundstinget.  



 
 
 

 
3. Talerett og taletid 

Personer som har stemmerett, forslagsrett og talerett følger av særforbundets lov.  
Personer som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 
Representant for forslagsstiller til forslag på saklisten, har rett til nødvendig taletid for å presentere 
forslaget. For etterfølgende innlegg er taletiden fem minutter for første innlegg, og to minutter for 
andre og tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
Etter forslag fra dirigenten eller representant med forslagsrett, kan tinget kan beslutte å gi andre 
talerett, øke antall innlegg, og endre taletiden under behandlingen av den enkelte sak.  
Dirigenten kan sette strek for inntegnede talere. 

 
 

4. Behandling av forslag på tinget 
Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres skriftlig til 
dirigenten på særskilt skjema.  
Forslag kan bare fremmes i saker som fremgår på saklisten.  
Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes. 
Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  
 

5. Stemmegivningen 
Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, avgjøres 
alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  
Blanke stemmesedler eller stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, regnes som ikke avgitt.  

 
 
Forbundsstyrets innstilling:  
Forbundstinget godkjenner forretningsorden. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
_______________________________________________________________________________ 

SAK 5: VELGE DIRIGENT, REFERENT OG TELLEKORPS 

 

Forbundsstyrets innstilling:  
Dirigent:  Trond Søvik  
Referent:  Irene Silnes 
Tellekorps:  Tariq Mir og Ehsan Ahmed 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
_______________________________________________________________________________ 

SAK 6: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

 

Forbundsstyrets innstilling:  
Forbundstinget velger Neeta Sankholkar fra Stord Cricketklubb og Junaid Khan fra Ullensaker Cricket 
Klubb til å undertegne protokollen.    
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
_______________________________________________________________________________ 



 
 
 

SAK 7: BEHANDLE FORSLAG 

 

SAK 7.1: ENDRINGER I NCFS LOV 

 

SAK 7.1.1: NY LOVNORM 

 

Forbundsstyrets innstilling:  
Norges Cricketforbund erstatter eksisterende vedtekter for Norges Cricketforbund 

med gjeldende lovnorm for særforbund vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.    

Følgende hadde ordet i saken: Roar Bogerud (forbundsstyret), Yosuf Gilani 
(Drammen CK). 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 7.1.2: § 12 REFUSJON AV UTGIFTER. GODTGJØRELSE 

 

Forbundsstyrets innstilling:  
 

Lovnorm Ny ordlyd 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig 

godtgjørelse for sitt arbeid.  

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for 

sitt arbeid. Styrets medlemmer skal ikke godgjøres 

for ordinært styrearbeid. 

 

Følgende hadde ordet i saken: Sondre Sande Gullord (forbundsstyret), Tariq 
Mohammad (Sinsen CK). 

 

Vedtak: Vedtatt med 18 mot 1 stemme 

 

SAK 7.1.3: § 14 SÆRFORBUNDSTINGET 

 

Forbundsstyrets innstilling:  

Lovnorm Ny ordlyd 

(1) Særforbundets høyeste myndighet er 

særforbundstinget som avholdes 

[årlig/annethvert år] [innen utgangen 

av/i] [måned]. 

(1) Særforbundets høyeste myndighet er 

særforbundstinget som avholdes annethvert år 

innen utgangen av mai. 

 

Endringsforslag 1:  

Forslagsstiller: Yosuf Gilani 



 
 
 

Forslag: (1) Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes 

annethvert år i perioden mars-april. 

Endringsforslag 2:  

Forslagsstiller: Mansoor Dar 

Forslag: (1) Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes 

hvert år. 

Følgende hadde ordet i saken: Yosuf Gilani (Drammen CK), Sondre Sande Gullord 

(forbundsstyret), Safir Hayat (Oslo CK), Mansoor Dar (Nord CK).  

Det ble gjennomfør avstemming om følgende:  

1. Endringsforslag 2 med ting hvert år versus annethvert år 
- 2 stemmer for Endringsforslag 2. Endringsforslaget falt med 17 mot 2 

stemmer.   
2. Endringsforslag 1 mot forbundsstyrets innstilling 

- 8 stemmer for Endringsforslag 1. Endringsforslaget falt med 11 mot 8 
stemmer.  

3. Støtte til forbundsstyrets innstilling, med følgende protokollføring foreslått på 
tinget av forbundsstyret:  

 

Forbundstinget henstiller styret om å avholde forbundsting så tidlig som mulig på 

året, og helst innen utgangen av mars. 

- Vedtatt med 17 mot 2 stemmer.  
 

Vedtak: Forbundsstyrets innstilling vedtatt med 17 mot 2 stemmer.  

 

SAK 7.1.4: § 14 REPRESENTASJON PÅ SÆRFORBUNDSTINGET 

 

Forbundsstyrets innstilling:  

Lovnorm Ny ordlyd 

På særforbundstinget møter med stemmerett: 

a) Særforbundets styre. 

b) Representanter fra særkretser og/eller 

idrettslag etter følgende skala: 

[legg inn skala]  

(1). På særforbundstinget møter med 

stemmerett: 

a) NCF styre 

b) En representant fra hvert idrettslag. 

 

Følgende hadde ordet i saken: Yosuf Gilani (Drammen CK), Amjad Munir 

(Mortensrud-Aker Sportsklubb), Sondre Sande Gullord (forbundsstyret), Adil Hameed 

(Klemetsrud CK). 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 



 
 
 

 

SAK 7.1.5: § 14 SÆRFORBUNDSTINGETS OPPGAVER 

 

Forbundsstyrets innstilling:  

Lovnorm Ny ordlyd 

Særforbundsstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte 

representantene. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste 

og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to 

representanter til å underskrive 

protokollen. 

4. Behandle beretning for 

særforbundet. 

5. Behandle særforbundets 

regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette kontingent og avgifter. 

8. Behandle langtidsplan og 

langtidsbudsjett. 

9. Engasjere 

statsautorisert/registrert revisor til 

å revidere særforbundets regnskap. 

10. Foreta følgende valg   

a) Leder og nestleder.  

b) [antall] styremedlemmer og 

[antall]varamedlemmer.  

c)Kontrollkomité med minst to 

medlemmer. 

d) Representanter til ting og møter 

i de organisasjoner særforbundet er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representantene. 

e) Valgkomité med leder, to 

medlemmer og ett varamedlem.  

(1) Særforbundsstinget skal: 

1) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og 

forretningsorden. 

3) Velge dirigent, referent, samt to representanter til 

å underskrive protokollen. 

4) Behandle beretning for særforbundet. 

5) Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 

6) Behandle forslag og saker. 

7) Fastsette kontingent og avgifter. 

8) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

9) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å 

revidere særforbundets regnskap. 

10) Foreta følgende valg: 

a) Leder 

b) Nestleder 

c) 3 styremedlemmer 

d) 2 varamedlemmer  

e) Kontrollkomité: 

     i. Leder 

     ii. 2 medlemmer 

     iii. 2 varamedlemmer 

f) Representanter til ting og møter i de 

organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

g) Valgkomité: 



 
 
 

Leder og nestleder velges enkeltvis. 

De øvrige medlemmer til styret bør 

velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved 

skriftlig valg avgjøres rekkefølge i 

forhold til stemmetall. 

 i. Leder 

ii. 2 medlemmer 

iii. 1 varamedlem 

(2). Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige 

medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg 

avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

(3). Kun én person fra samme klubb kan være 

representert i forbundsstyret. Minst ett av styrets 

medlemmer skal ved valget være 26 år eller yngre. 

 

Følgende hadde ordet i saken: Sondre Sande Gullord (forbundsstyret), Mansoor Dar 

(Nord CK), Yosuf Gilani (Drammen CK). 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 SAK 7.1.6: § 14 SÆRFORBUNDETS STYRE 

 

Forbundsstyrets innstilling:  

Lovnorm Ny ordlyd 

e) Oppnevne utvalg, råd og 

komiteer etter oppdrag fra 

tinget eller som styret finner 

påkrevet, samt utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra 

tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide 

mandat/instruks for disse. Styret skal oppnevne 

Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg hvert år i god tid før 

sesongstart.  

 

Følgende hadde ordet i saken: Sondre Sande Gullord (forbundsstyret), Mansoor Dar 

(Nord CK). 

 

Vedtak: Vedtatt med 18 mot 1 stemme 

 

 

SAK 7.2: § 14 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN 

 

Følgende hadde ordet i saken: Nora Sperre Vangsnes (forbundsstyret), Yosuf Gilani 

(Drammen CK), Amjad Munir (Mortensrud-Aker Sportsklubb), Sondre Sande Gullord 

(forbundsstyret). 

Endringsforslag 1:  

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Styret foreslår å fjerne ordet ‘etnisitet’ fra punkt 1, siste avsnitt.  

 



 
 
 
 

FORSLAG TIL INSTRUKS 
FOR 

VALGKOMITÉ 

1 Formål/oppgaver 

Valgkomiteen består av det antall medlemmer som følger av Norges Cricketforbunds lov.  

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til årsmøtet om valg av medlemmer til styret, herunder 
styrets leder og nestleder, samt øvrige valg av tillitsvalgte som skal foretas på forbundstinget, med 
unntak av valgkomiteens medlemmer. 

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en styresammensetning som kan ivareta Norges 
Cricketforbunds interesser, og Norges Cricketforbunds behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 
Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ. 

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen skal 
inneholde relevant informasjon om kandidater til valg og organenes sammensetning. Innstillingen skal 
også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid. 

Valgkomiteens innstilling skal være i henhold til NIFs lov §§ 2-4 (Kjønnsfordeling), 2-5, 2-6 og 2-7 
(valgbarhetsreglene) og de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt i medhold av disse 
bestemmelsene. 

I tillegg til å følge kravene som ligger i NIFs lov og andre gjeldende retningslinjer, må valgkomiteen 
sørge for at en bredde av medlemsmassen er representert i innstillingen. Det skal etterstrebes 
kjønnsbalanse og variasjon i alder og etnisitet i innstillingen, samt en geografisk spredning blant 
kandidatene i innstillingen. Valgkomiteen skal både vurdere kandidater nominert fra organisasjonen 
og selv oppsøke aktuelle kandidater. Det legges også til grunn at kandidatene valgkomiteen innstiller 
vil være gode representanter for Norges Cricketforbund, både intern og eksternt. 

2 Saksbehandlingsregler 

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Samtlige medlemmer 
skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen. 

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer, 
styrelederen eller daglig leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens 
arbeid. 

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. 

Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra Norges Cricketforbunds medlemmer og eventuelt 
administrasjonen som anses relevante. Herunder vil inngå kontakt med Norges Cricketforbunds styre 
og andre av Norges Cricketforbunds organer for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og 
andre organers sammensetning. 

Valgkomiteen kan kun avgi én samlet innstilling. Ved uenighet skal flertallets innstilling legges til 
grunn. 

3 Behandling av valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet bør tilgjengeliggjøres i god tid før årsmøtet. Fortrinnsvis bør 
innstillingen vedlegges sammen med innkallingen til årsmøtet. Komiteens leder, eller den han/hun 
måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for forbundstinget. 

**** 



 
 
 

Vedtak: Instruks for valgkomiteen, inkludert Endringsforslag 1 fra forbundsstyret, ble enstemmig 
vedtatt. 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

SAK 8: VALG AV VALGKOMITÉ 

 

Forbundsstyrets innstilling:  
1. Leder:   Afaaq Khan 

2. Medlemmer:  Elisabeth Gundersen og Mohammad Fiaz 

3. Varamedlem:  Lauren Celeste Burger 

 

Styreleder Sondre Sande Gullord redegjorde for forbundsstyrets arbeid og innstilling til valgkomité.    

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Styreleder Sondre Sande Gullord takket de fremmøtte, med en spesiell takk til tingets dirigent; Trond 

Søvik.  

Idrettspresident Tom Tvedt berømmet forbundet og de fremmøtte for et vel gjennomført 

ekstraordinært forbundsting, og ønsket lykke til med videre arbeid.  

 

 

Signering av protokoll:  

 

Stord, _____. januar 2019    Oslo, _____. januar 2019 

 

 

Neeta Sankholkar     Junaid Zubair Mohammad 

Stord Cricketklubb     Ullensaker Cricket Klubb 


